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Prinz Carl von Schweden, Herzog von Ostergötland,
begrüßt die österr. Esperantisten.

Wir fügen die deutsche Übersetzung bei
Fridhem, Geta, Ostergötland.

Sinjoro redaktoro!
Mi dankas pro la gazeto, kiun vi sendis. 

Vi petis artikoleton. Mi nur pova* diri, ke mi 
tre satas la lingvon Esperanto. Gi estas tre 
facila, sed bela kaj mteresa kaj preparas bone 
la studadon de latina kaj franca lingvoj, kiujn 
du mi komencis lerni dum la lasta jaro.

Mi esperas. ĉeesti la grandan kongreson en 
Antwerpeno. sed timas. ne povi paroli Esp.-on. 
dar mi havas maltro da tempo por ekzerci

Salutojn al la aüstriaj saraideanoj
Carlo.

tfribhem, ©etä, ßftergötlanb. 
jpeir Schriftleiter!

Reh banfe für bie Rettung, tnetdje Sie mit janb- 
ten. Sie baten um einen Meinen Artifel. R<h fann 
nur jagen, baß ich bic Sprache (flperanto fehr jchäfce. 
©ie ift fehr leicht, aber fd)ön unb interefjattt unb 
bereitet gut bas ©tubium ber lateinijdjen unb fran- 
äöfifd)en Sprache oor, welche beibe ich im lebten 
Rabte ju lernen begann.

R<h boffe, bem großen ftongreß in Antwerpen 
beijuroofpten, aber fürchte, nicht ®jp. fprechen ju 
föitnen, ba id) ju wenig Reit jur Übung habe.

©rüfee an bte öfterretdjifc^en ©leiebgefinnten
Carl.

Aus aller Welt.
Rn Tanftig finbet üom 28. Ruli bis 4 Auquft 

ber XIX. @jper.«2BeltfongreB ftatt SBabrenb beS- 
felben wirb bort eine RubiläumSeicbe gepflanzt. @4 
ftnb 40 Rabre her, bafj baS erfte Sehrbuch beS Qrjper- 
anto erfdjienen ift.

Tie ©labt Roppot, baS berühmte ©eebab in ber 
Fähe TanjigS, hat einen Vlafc unb eine Sirafce 
nach Siperamo benannt.

Am 5. Auguft finbet in SBarichau bie feierliche 
©tnroethung beS ©rabbenfntaleS für ben ©rbenfer beS 
©fperanto in Anwejenbeit ber Äongreßteilnehntcr, bie 
auS aüen Seilen bet SBelt jufammenfommen, ftatt.

AuS ^ranfreidh geht ein eigenes Schiff mit 
Äongrcßbefuchern nach Tanäig.

ftür Teilnehmer Vifum nach Tanjtg unb Volen 
fofienloS. Vegünftigung auf ber Vabn.

Vom 29. Ruli bis 2. Auguft finbet in Tan,$ig bie
III. Rntern. ©ommerunioerfttät tn ©fperanto ftatt.

Allgemeiner VerbanblungSgegenfianb: Veftrebun' 
gen jur internationalen Formierung.

I. SBiffenfchaft:
$rof. Tr. 91. ©chmibt, Tireftor beS Aftronomi* 

ichett Dbferoatoriums, fJJotsbam: Vereinheitlichung 
unb Formierung in bet erbmagnetifchen SBiffenfcbaft.

Vrof. Tr. Vujwib, Feftor a. T. an bet Rageüon. 
Unioerfität in ftrafau: Vereinheitlichung auf bem 
©ebiete ber ©ejunbbeitspflege unb Verhütung oon 
ftranfpeiten.

Vrof. Tr. £>afime Ataba, fßrof. ber ©erid)tS- 
mebijin an ber Unioerfitat Fagafafi (Rapan): An= 
wenbung ber ©ericbtSmebijin in Rapan.

II. Ttchnif:
A Vehrettbt, Voftrat im SFinifterium für Vofi, 

Telegraph unb Telephon, Verlin: Telephonfabel auf 
grofce Entfernung; ipre technische ©runblage unb 
ihr intern, roirtfcbaftlicbet SSert.

III. SBirtfcfcaft:
Tr. A. Vogt, Vanfier, Stuttgart: Vereinet* 

lichung beS ©elbes.
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IV internationale« Siecht:
©paf. iareŭi, Delegierter be« intern. 2trb» it«- 

Amte«, Ofcnf: {Bereinpeitlicpung in ber Arbeit«gefefc* 
gebung.

Dr. ©bmonb {JJritmt, Dojent an ber UniürrfttSt 
(Menf: iroifdjenftaatlither ißberali«mu«.

12. fall). ©.»SBeltfongrefj 4 .—10. VIII. in Slffift 
unb fRom.

7. rumäniidjer 9anbe«fongrejj bom 13. —17. Au» 
guft in 93raSoö unter SSotfifc bet Herren SRinifler 
Xrancu»iaŝi unb Jtorp«fommanbanten ©eneral 
©aoane«cul.

„Radio-W ien"
T>e la kursgvidanto Walter Smitnl .

La lastaj ĉi tie cititaj vortoj de d-ro 
Zanienhof pri la indiferenteco, kun kiu 
la esp.-istoj aŭskultas ĉiujn reformpropon- 
ojn, kaj ke ili netuftite trankvile iras 
sian vojon, povus ŝajni arogantaj. Sed 
nian majstron kondukis al tiu sintenado 
sagaca analizo de la evoluiĝebloj, kiun 
li prezentis en sia malferma parolado ĉe 
la VI a (15. aŭg. 1910 en Washington):

„ . . . ĉu ni kun nia laborado staras 
sur vojo tute certa, aŭ ĉu ni povas timi, 
ke iam nia tuta laborado montriĝos vana? 
Nur plena konseio pri la irota vojo donas 
al la marSantoj sufiĉe da energio, por 
kontraŭbatali ĉiujn malfacilajojn, kiuj 
troviĝas sur la vojo.

La celo, por kiu ni laboras, povas esti 
atingata per du vojoj : aŭ per laborado 
de homoj privataj, t. e. de la popolaj 
amasoj, aŭ per dekreto de la registaroj. 
Plej kredeble nia afero estos atingata per 
la vojo unua, ĉar al tia afero kiel la nia 
la registaroj venas kun sia sankcio kaj 
helpo ordinäre nur tiam, kiam ĉio estas 
jam tute preta . . .

. . . Cu ni devas timi, ke ili eble elekt- 
os alian solvon, ol ni elektis, kaj tia- 
iuaniere nia tuta laborado fariĝos vana?

Por trovi klaran respondon al tiu de- 
mando, ni prezentu al ni, ke la registaroj 
delamondo aü iaj aliaj grandaj kaj influaj 
potencoj starigis autoritatan komitaton, 
kiu devas decidi, kia lingvo devas fariĝi 
internacia . . . Tia komitato . . . neniel 
povus elekti ian lingvon nacian, nek ian 
lingvon mortintan, nek ian lingvon kun 
plene elpensita vortaro . . . Se la komi
tato kontraŭ ĉiuj postuloj de la prudento 
volus fari . . . decidon, ĝin decido restus 
nur decido papera kaj praktike absolute 
senvalora . . .

Plej nature . . . estas, ke la komi- 
tatanoj rezonados simple en la sekvanta

Die Wpten l)ier angeführten ©orte Dr. 3amen» 
t)ofd über bie ©leicpgültigreit, mit ber bie ©fperan- 
liften alle 5$crbrfferunp«öorfchIcge anhören, unb bajj 
fie unberührt ruhig ihren Söeg gehen, fönnten an» 
mafjenb jcheinnt. Üniern {IReifler führte aber ju tiefer 
Haltung eine fcparffinnige 3 erglieberung ber ®nt» 
micflungemöglichfeiten, b e er in feiner @r5ffnung«* 
rebe jurn VI. ftongr (15. VIII. 1910 in SBafping» 
ton) barlegte:

„ . . . fiepen mir mit unferer Arbeit auf einem 
oonfommeit ftcperen ©ep, ober fönnen mir fürchten, 
bajj fid) einft unfere ganje Arbeit (al«) oerpeblicp 
erroeifen mirb? {Rur öoüe« {beroußtfein betreff« be« 
51t gepenbert ©ege« gibt ben äJIarfcbierenben genü» 
genb Datfroft, um alle Sfpmierigfeiten 511 befampfen, 
bie fiep auf bem ©ege finben.

la «  3 *eh für öa« mir arbeiten, fattn mittel« 
jmeier ©ege erreicht merben: Cntmeber burd) ba« 
Arbeiten non {jSrioatleuten, b. p. ber 93olf«maffen, 
ober über Anorbnung ber {Regierungen. ©ahrfcpein» 
lid) (m.«glaubpaftefit) mirb uniere Angelegenheit auf 
bem erft(genannt)en ©ege erreicht merben, meil ju 
einer folchen Sache, roie bie unfere (ift), bie {Regie» 
rungen mit ihrer Sanftion unb §ilfe in ber {Regel 
(ro.-gemöpnlicb) erft bann fommen, menn ade« fcpon 
ganj fertig ift . . .

. . . SRüffen mir fürchten, baß fie oielleicpt eine 
anbere ööfung roäplen merben, al« mir roäplten, unb 
unfere ganje Arbeit auf bie’e Art jufcpanben rcer» 
ben mirb?

Um eine flare Antroort auf biefe ftrage ju fin
ben, (teilen mir un« bor, bafj bie {Regteruttgen ber 
©eit ober irgenbroelche anbeten großen unb einflufj* 
reichen SRacpte einen maßgebenben AuSicpujj einge* 
jefct paben, ber ju befdjtirfeeix pat, ma« für eine 
Sprache jroijdjenuölfiicb merben fofl. . . ©in folcper 
AuSjcpufs . . . fönnte feinegroeg« eine {Rational* 
fprad* mahlen, nod) eine tote, noch eine mit »oll» 
ftänbig eibacpfem ©ortfcpafc . . . ©enn ber Au«» 
jebufj entgegen allen gorberungen ber Vernunft 
. . . ©efd)lu| foffen rooQte, mürbe fein 93efchlufj 
ein blofj papierener unb praftifcp abjolut roertlofer 
bleiben. . . .

Am natürlidjften ift e«, (anjunepmen,) ba& bie 
Augfcbufjmitglieber einfach auf folgenbe Art über
legen roerbeit: „©« gibt eine fünftlid) gefepaffene — alfo
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maniero: „Ekzistas lingvo artefarita — 
do neütrala —, kiu montriĝis tute vivi- 
pova, bonege funkcias. bonege sin tenas 
jam multe da jaroj, kreis grandau 
literaturon, ellaboris sianspiriton kaj vivon 
k.t. p .; sekve, anstataü fari tute senbe- 
zone kaj sencele riskajn novajn eksperi- 
nientojn, ni simple akceptu tion. kio jam 
ekzistas . . . “

. . . Ĉiu, kiu volos kontraubatali tiun 
naturan iradon, nur perdossenbezone siajn 
fortojn La Esperantaj radikoj de la arbo 
internacilingva jam tiel profunde pene- 
tris en la teron de la vivo, ke ne povas 
jam ĉiu deziranto ŝanĝi la radikojn aü 
ŝovi la arbon laü sia bontrovo . . . "

A

Cu tio malpli validas 17 jarojn poste, 
kiam 138 Radiosendiloj jam diskonigis 
Esperanton ?

neutrale — Sprache, bie fidb ial«j DoŬfommen leben«» 
fähig erroies, au«ge$eid)net funftioniert, ftĉ  {djott 
Diele ^atjre au«gejeidmet halt, eine große Literatur 
idmf, fid) Weift unb Heben erarbeitete ufro.; folglich 
nehmen mir. ftatt ganj unnötig unb jroedlo« ge* 
toagte neue ©erfud)e *u unternehmen, einfad) ba« 
an, roa« fchon ba ift . . . "

. . . Seber, bet biefem natürlichen ©ang toirb 
roiberftreiten rooüett, roirb nur unnötig feine fträfte 
oerfchrornben (to.»Derlteren). 1£ie ©iperanto SBurjeln 
br« 2Beltfprad)baume« finb bereit« fo tief in ben 
©oben be« Heben« eingebrungen, baß nicht mehr 
jeber, ber e« roünfd)t, bie Söurjeln änbertx ober ben 
'-Baum Derfd) eben fann nad) feinem ©utbünfen . . . “

©ilt bie« weniger 17 3af)te fpäter, ba fdjoit 133 
Wabiofeitbcr ©iperanto allgemein befattnt gemacht 
haben ?

Daurigo de la paroladoj faritaj dum la malferma kunsido 
de la 7. Austria Esperanto-Kongreso (5. junio 1927).

Slafionalrat £unfcf)ah:
Sehr geehrte SInroefenbe! 2Bir. bie mir inmitten 

be« itampfe« ber Arbeit ftehett, fê cn utt« oft ber 
©etahr au«, un« ju oerlieren, unb glauben manch» 
mal oor neuen Gingen ju flehen, obroohl biefe hoch 
fd)on lange beftepen. 3 *  tneiß jroar. baß in meiner 
Crganifatiou ein ©fp.-Äur« eingeführt ift; aber ein 
rieht ge« ©ilb fjabe td) mir oon ber Sache bod) 
uid)t inad)eit fönnen. Ipeute jebod) bähe id) es unb 
be«t)alb banfe ich 3 hue» herzlich für bie ©inlabung. 
Qi ift eilt alter Sag, befonber« für ba« politüche 
Heben: „3Rit bem iReben fommenbie Heut' j ’famnv“. 
^äufig aüerbing« fomroen fie babureb auch aus* 
einanber, meil bie roid)tigfte ©orausfeßung feplt 
— — — bas gegenfeitige ©erftepen.

©« tourbe heute oon einem ©rlebni« in fiocarno 
erjählt, mo eine frangöftfdje fRcbe Don ben ftran» 
jofen nicht Derftanben toorben fein foQ. Sftir tft 
e« felber fchon fo ergangen, baß ich beutid)e Dieben 
nicht oerftanben habe, ^arau« ergibt ließ auto- 
matifd) ba« ©ebürfni«, ein ikittel $u finben, bamit 
bie Heute nicht nur miteinanber rebeu, fonbern 
auch einanber oerftebeit fönnen. SBenn ba« ba« 
große 3 *el ift, fcaö bie 6 jp.»©rroegung fid) geirrt 
bat, unb nachgemiefen mürbe, baß meite Streden 
ju biefem ßiele bereit« erfolgreich jurücfgelegt finb, 
bann fehen fid) auch foldie i*eute, bie nur flüchtig 
mit ber ©eroegung in ©erbinbung fommen, Dor 
bie Wotroenbigfeit gefteüt, bie ©üte ber Sache an- 
äuerfenneu unb ftch ju Derpflichteit, ihr mit größerem 
Ŝntereffe, mit größerer Spmparhie unb, ma« bie 
^auptjache ift, mit Jatbereiifchaft beijuftehen. 3 4  
mürbe eine Unroaf)rl)eit fagen, menn teb behauptete, 
baß ich Vute au« e nem Saulu« ein ©aulu« ge- 
morben bin, benn id) mar roeber ein Saulu« nod) 
bin ich heute fchon ein ©aulu«. Slbcr Derjprechen

miQ ich, baß id) in ben Äreifen, in beneit id) 
©influß habe, bieten beniißeu miQ, um 3htf ©e« 
megung j*u ftiißett, ju förbern unb nach SJlöglid)» 
feit bie fftufmet ff amfett eine« größeren ftreiie« auf 
3 hr* ©eftrebungen ju lenfen. $)ariu erblide ich 
auch bie ^Rechtfertigung bafür, baß id) al« ©olitifer 
hier in einer Sache, bie nicht« mit ©olitif ju tun 
hat, ba« 28or: ergriffen t)<4e 3 4  bin Don ber 
Slnficht auSgegangen, baß aud) im politiid)eit Heben 
ein ©eritänbigungsmittel nötig ift, bamit meiteie 
Jfortfdjritte erreicht roerben.

(Resume: Parlamentano Kunschak, estro de 
la kristansocia partio: IIo por mterkompreno 
estas necesa. Pro tio li jjromesan, akeeli la 
movadon en la rondoj, kie li havas inöuon. 
Tio estas la kaüzo, ke li, la politikisto parolas 
öi tie pri afero, kiu neniel rilata» al politiko.)

Äaupl|ct)n|Ueiter 2U1:
fpocßanjehnliche ^erfammluug! 9Rir ift h^ute bie 

Wufpabe unb befonbere ©tire zuteil geworben, Sie 
tm flfamen brr öfterreichiicfcfn ©ifenbahnergemerf» 
febaft fomie im Warnen be« löerrn Wationalratel 
iomiebif, ber am Dftiönlid)en ©rfebeinen Derf)inbert 
ift, auf ba« her l̂ichfle ju begrüßen. Senn mit 
freunblicben Stnlabuug ju ber heutigen Xagung 
ffolge geleiftet fjaberr, fo roaren mir oon bem ©e» 
batifen geleitet, baß ^ftoegung eine oon ben 
großen itultuiberoegungen barfteüt, bie befiimmt 
finb, eine bobe sHuigabe ju eifütlen, unb Don ber 
mir roünichen, baß Sie ftch nicht beirren taffen 
burd) ben 3 rocifet unb bie 3ieifleinerung8fud)t, bie 
nod) Dtelfach 3hr*r Siemeguitg in ber Ĉffentlichfeit 
entgegengebraefat roerben 3 4  glaube, in biefer ©e« 
jiehung teilt 3hre ©eroegung ba« Scbidfal aüet 
großen Äulturberoegungen. Wber eine ©emegung,
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tote bie 3 hre, bie ben 3 n>ecf pat; ßif s^ölfer einanber 
näheraubringen unb eine ®rücfe jur Sölferoer« 
föhnung ju fchlagen, wirb auch gemifj biefen 2Beg 
mit (Erfolg ootlenben. 3$on biefem ©efichtspunfte 
aus mÜnfchen mir 3 f)ter heutigen iagung bie beften 
Sfefultate unb 3 hter ©emeguttg bie beflen (Erfolge!

(Re8ume: Oefredaktoro Lill de la social - 
demokrata fakgazeto „La fervojisto“:En lanomo 
de la Austria Fervojista Sindikato kaj de 
1' deputito Tomschik li esprimas la deziron, 
ke ni daurigu niun vojon celantan alprok- 
simigi la popolo.jn.)

Unto.^rof. «Dr. (Sümaper:
kleine tarnen unb Herren! ©eine SJtaqnifijenj, 

ber Sieftor ber Unioerfität, l)at mich beauftragt, 
3hnen bie beften @riiße ber Unioerfttät ftu über* 
bringen. $)ie Unioerfität nimmt rbeiifaOc* an ber 
(Efp.^emegung ben lebbafteften Anteil unb wenn 
fi<h auch btefe ?lnteilnahme nicht fo beutltd) unb 
unmittelbar jetgen fann toie in anberen Berufs* 
freifen, fo ift hoch ba? 3ntereffe, ba? bie Unioerfität 
alt* fßflegffiätte ter ©iffenfd)aft an bet (Efp»f8 e* 
mrgting nimmt, fein geringe«, ©ie muß jutn 3 ntecfe 
ber uffion wiffenfchaftlichrr Probleme mtt ben 
Derfdjiebenften fßölfern fiel) Derftänbigeu fönnen uttb 
in bcnt SJlaße, als* bie Wngefjörigcn biefer Slölfer, 
befonbert* ber fleineren Stationen (Europa? nnb 
Wmerifa«, fict) baran beteiligen, bot natürlich bie 
^iffenfdjaft ein große? 3 mcreffe, baß btefe ?*er* 
ftänbigunq möglich» einfach unb auch für fRidjt* 
fprachforfcher gegeben fei. 9?un ift biefe Aufgabe, 
eine (Einheitäfprache ftu fc^affeit, oiefleicht eine ber 
jchmierigften unb toir fönnen utt? benfen, toie 
jdpoierig es* bejonber? iein muß, in (Ep. Über* 
feßungen miffenichaftlicßer Söetfe jit idjreiben. '2lber 
ba? 3 ntereffe ift oothanbcn unb bie Hoffnung an 
bie 3 ufnnft, baß biefe fttage eine Slöfuttg finben toirb.

3n bieiem ©inne begrübt auch bie Unioerfttät 
3 h« heutige Xagutig.

(Resume: Parolas en lanomo de la Univer- 
sitnto: La scienco havas grandan intereson. 
ke la interkompreni&o pro celoj de diskutado 
pri 8ciencnj problemoj inter scienculoj de di- 
versaj popoloj estu plejeble simpla kaj ankaü 
ebla por nelingvistoj. Li opinias, ke la traduk- 
ado de sciencaj verkoj en E. estas tre mal- 
facila. sed esperas. ke la malfacilajoj en la 
estonteco estos forigitaj.)

Äofraf <Dr* Schumann:
Tre estiraataj samideanoj! Mi havas la 

honoron, paroli Ci tie en la nomo de la rek- 
torn mosto de la Wien a Teknika Altlernejo.'

Nia rektora moŝto köre dankas al vi pro 
la afabla invito

Antau pli ol 70 jaroj estis kreataf Ce ni 
kursoj en la lingvoj turka, araba kaj persa; 
sed Ci tiuj kursoj nur daüris 10—20 jarojn 
pro la malfacila lernebleco.

Dum la bela progresado de Esp. en la nuna 
jareento unue kurso kaj poste oficiala lekto- 
rato estis fondataj en nia lernejo; tio okazis 
proksimume antau 10 jaroj — pli true ol en

Germanlando — kaj de Ci tiu tempo prelegas 
nia vigla samideano, dir. Schamanek.

Nun vi vidas, tre latataj Ceestantoj, ke nia 
tehnika universitato interestĝas vere pri via 
grava tutmonda afero.

Ni deziras al vi la plej bonan sukceson!
(3ufammengefaßt: §ofrat fjkof. $ r . Schumann 

berichtet im Aufträge ber iechn. £>od)fchule, baß an 
berfelben beftanbene fturfe aus* perftfch ufto. wegen 
ber ©cptoierigfeit ber (Erlernung aufgelaffen mürben, 
baß ein (Efp.-ftur?, fpäter ein Sfp.»iJeftorat oor nun 
10 fahren — früher als* in 'Jieutfchlanb — errichtet 
mürbe, bas* unjer Schamanef hält. (Es* geigt, bah 
bie lechnifdje fcochfchule fich tuirflid) für uttjere 
'•Bewegung intereffiert.)

ÄolratßanbesIcfjuünjp.'Dr.'IBolImann:
Tre estimataj gesamideanoj! Mi havas la 

honoron, saluti la Sepan Aüstrian Esp.-kon- 
greson en la nomo de la urblerneja konsilant- 
aro kaj samtempe en la nomo de ĝia prezid- 
anto Glöckel, kiu bedaüre estas profesie mal* 
helpata veni mem. Kiel fervora Esp.-isto mi 
deziras tutkore, ke la Cijara Austria E. kongreso 
helpu fortigi kaj plirapidigi la E. movadon en 
Aüstrio kaj precipe en Ci tiu kongresurbo.

Mi deziras, ke viaj laboroj kaj decidoj atent- 
igu multegajn privatajn kaj oficialajn rondojn 
pri Esp., pri ĝiaj valoro kaj graveco kiel 
monda helplingvo.

$}er ©tabtfcbulrat für SSien, in beffen tarnen 
ich bie (Eh« habe hier ju forechen hat fchott im 
3abre 1925 einftimmig (unb baä totQ bei feiner 
3 ufammenfeßung etwa? bebeuten) bem 3J?inifterittm 
für Unterricht ben SSorfchlag erftattet, eine fBrüfungä» 
fommifftott für (Eiperanto ju ernennen unb bem 
tüfiniftertum eine ^3rüfung«orbnung baiüt oorgelegt. 
J)a? ©unbe?miniftermm hat beit 3?orichlag ange» 
nommen unb feit bem fcerbft 1925 prüft biefe 
Jfommiffion jmeimal im 3 öh«

©eftatten ©ie, ba^ ich nach ben fchönen Be
grünungen auch einige nüchterne tatfächliche Sin* 
gaben unb 3 ohlen mitteile über bte Jätigfeit biefer 
Äommiffton unb ben ©tanb be§ (Efp.*Unterrichte? 
in SBien. 5)enn, foQen alle bie guten unb fchönen 
©ünjche für bie 3ufunft in (Erfüllung gehen, bann 
mujj Oor allem bie ©<hule mithelfen, ba? h«an- 
toachfenbe ©efchlecht für bie Aufgabe reif ju machen, 
unb baher barf ich nto!)! fagen hat her ©tabt* 
fchulrat in richtiger (Erfenntni? ihr öoße ?lufmerf* 
iamfeil gefchenft unb nach (Errichtung bet Prüfung?* 
fommiffion mit bafür geforgt, bafj fiehrer für bie 
Prüfung oorbereitet werben, in baufenSmerter SBeife 
unterftügt oon ber (Efp.-3Sereinigung ber fiäbtifchen 
?lngeftellten. Slber bie ©emeinbe 2Bien hat, wie 
überall, fo auch hier eifrige? ’öerfiätibni? bemiefen, 
inbem fte (Efperanto unter bie Sehrgegenftanbe im 
päbagogifchen ^nfiitut aufgenommen hat. 3 *  felbft 
leite biefen ftur? unb erreiche bet jmei ©tunben 
wöchentlich im 2 . Halbjahre ba» 3 « 1, bafe Übet* 
feßungen au? allen Sprachen gelefen werben fönnen, 
ein 3 iel, OaS td) in meinem englifchen Äurfe erfl 
im 2. unb 3 3 ah« erreiche, ©eit fterbft 1926 fmb 
in oier Terminen 64 ^?erfotien lehrbefähigt für (Ejp. 
erflart worben 1 )ie Setähigung gilt für aQe fßflid t̂*.
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panbels- unb 2Kittflj<hulen. 50 ber ©«prüften finb 
aus SSieit, baoon 6 SMittelfchul- unb 28 Volfs- 
unb Vürgerfcpulleprer. Sluch fiter waren es wiebei 
bie für alles $beale begeifterlen Sieprer,. bie fiep in 
ben $)ienft ber guten ©aepe gefteöt haben, unb 
baber fonnten wir  im heutigen ©cpuliapre baran 
geben, bas  @fp. in bie öffentlichen Viirgerfctulen 
5öienS einjufiipren. 5)ie eine VorauSfeßung, ge 
nügenb geprüfte Sepret ju  paben, ift mit ber 
Schaffung ber VrüfungSfommiifion erfüllt. 2)ie 
©enteinbe SBien pat n u n  ipre 3üftimntung erteilt, 
baß in je einer ©itrgerfcpule ber ^nipefttonSbfäirfe 
SBtens ein ©fp-JturS errichtet roetbe, unb $war 
wirb er in  genau ber gleichen ©tunbenanjapl ge
palten wie in ffrranjöftfcp unb ©ttglifcp. frierm 
liegt gleichfalls ein fyorticprttt. 2Jht ftranjöfifcp pat 
utan befonberS an  ftnabenfcpulen wenig (Erfolge 
gepabt, beffer ftept eS mit ©nglijcp. ©fp wirb nun 
in wöchentlich brei ©tunben burep brei ^apre  ge
lehrt. 3<P bin feft überzeugt, baß bas. was in 
biefer 3« ' t  gelernt werben fattn, bie ©cpüler fteper* 
licp mit ©fp. fo oertraut machen wirb, baß fte bann 
baS © ’ubium beS ©ip. weiter betreiben freilich 
wirb eS Aufgabe ber Vereine unb ber Vebörbru 
fein, baß bie jungen ©ft erantiften etnerjeits für bie 
Vereine gewonnen werben unb anberfeits in ben 
ftortbilbungsfcpulen bafür geforgt wirb, baß hier 
ber ©ip -Unterricht weitet gept. '.Büchereien, Sefe- 
jimmer unb ähnliches muffen ra u p te t  werben, 
bamit baS erworbene SBiffeit lebenbig erpalteu 
bleibt.

3Bir finb weiterS mit 3uftimmung bes 2Jiinifie- 
riums, bem icp hier öffentlich $ a n f  iage, baran 
gegangen, baS ©in. auep in bie SJittteljdmleu ein- 
jufüpten. 3lugenblicflicp wirb ©fp in SBien nicht 
nur an prioaten Jirprar.ftalten, fonbern auep an 
jwei VunbeSmittelfcpulen gelehrt. ©nblicp ift ein 
moberneS Seprbucp in Vorbereitung, bas mit iHücf 
ftept auf unfere Verbältniffe finblicp-bobenftänbig ge
arbeitet ift unb ben Unterricht gan* beftimnu fbrbern 
unb ficpe.rn wirb. @S wirb *um Vegintt bes fom* 
menben ©cpuljapreS fertiggefteKt fein. 9Bir müffen 
bie ©infiiprung beS @fp-UnterricpteS an ben öffent* 
liepen ©cpulen weiter betreiben, fowopl an ben 
SpanbelSfcpulen, ben faufaiännifcpen ffortbilbungs* 
fcpulen, a ls  auep an anberen unb prioaten Üepr» 
anftalten. 23ir glauben burep biefe praftiicpen 
Verjucpe j u r  Söfung beS fcpwierigeit ^rembfpracpem 
Problems beitragen ju  fönnen, benn ®fp. ift für 
alle, bie fiep nicht einem geleprten ©tubium wibmen, 
eine gute Vorbereitung für bie ffrembfurachen. 
?lber auep an  ben Vürger* unb IRittelfchulen bient 
es infolge feines internationalen SBortfcpaßeS als 
gute Vorbereitung für bie fremben Sprachen.

9lucp ift @fp. nitpt fo formenarm wie jttm Veiipiel 
baS ©nglifepe, bie ausgeprägten grammatifepen ftate^ 
gorien ermöglichen oielmepr eine gtünblicpe ©eifteS- 
ichulung ®IS Vptloloqe muß tep jagen, baß baS 
fernen beS ®fp.. bas Siefen, Verfiepen unb ©preepen 
an baS 3)enfen ungleich größere Slnforberungtn 
fteQen als  irgenb eine anbere, natürlich gewaepfene 
©praepe. 3)iefe mufj m an m it  ipren Dielen Unregel
mäßigkeiten immer mepr ober weniger gebäcptniS* 
mäßig aufnepmen unb reprobujieren. %n ©ip. fommt 
alles auf flare ©ebanfenbilbung, aut flare ©aep-

unb VegriffsDorfteflung an. 3Bir glauben baper, 
baß, abgefepen Don bem praftifepen unb ibeellen 
53ert beS ®ip., bas fe rnen  felbft eine große Ve 
beutung fitt bie geiftige Steife beS jungen 2)tenfcpen 
bat. ®S wirb unS pter im Vergleiche mit beit 
mobertien VolfSipracpen flar, wie eine burchbacpt 
geiepaffene ©praepe mit ben benfbar geringften 
'.Mitteln baSfelbe erreicht wie bie natürlichen ©praepen 
auf laugen Umwegen unb mit großem Vufroanb 
an Sormett unb fcpwierigen SBenbungen. $>ier ift 
gerabe iür ben Vbtlologen eine ftiillf intereffanter 
©inblicfe unb leprreieper fHücfblicfe auch auf bie 
eigene SMutteifpracpe eröffnet

3(p barf wopl jagen, baß ber ©tabtfcpulrat für 
'iöien fo wie er ben ©fp.-Unterricpt bis jeßt unter- 
ftüßt pat, bie Bewegung auep weitet uerfolgeu unb 
ipr im ©chulmefen ber ©tabt Rechnung tragen 
wirb, ©leicp^eitig gebe icp bem SBunfchc fluSbrucf, 
baß bie bieSjäpnge Tagung baju  beitragen möge, 
baß Diele, bie btSper abfetts geftanbrn unb Don 
©fp. wen'g ober gar feine Kenntnis genommen 
haben, baburep aufnterfiam gemacht werben, bamit 
auch fie ben popett prafttjepen unb ibealen SBert 
beS ©fp. erfetiuen mögen.

Sed al vi, miaj karnj samideanoj, nii havas 
ankoraü unu peton! Varbu celkonscie koj sen- 
lace, ĉia en «ia rondo inter viaj amikoj kaj 
konatoj por Esp Klarigu al kiel eble plej 
multaj oficialaj pernonoj la valoron de Esp., 
por interesi ilin pri nia afero. Kaj vi, miaj 
karoj gein8truistoj ĉiugradaj. klopodu gajni 
la gepatrojn de viaj lernantoj al nia movado, 
por ke ili petu la enkondukon de Esp en la 
lernejojn. La devizo de via hejmlanda gazeto 
„Austnu EHperantisto* devas e«ti nia: ^Kuruĝe 
uutaüen!“ Nur tiam realiĝos la vortqj de nia 
majstro: ,Ni pafion post paao, post longa 
laboro, atingos la celon en gloro!“

(Resume: Landa lernepinsp, kort.-kons.
d-ro Wollmann raportas pri enkonduko de la 
ŝtata ekzamenkomisiono en 1925. kiu jam 
kvarfoje funkciis kaj doms atestojn pri instru- 
kapableco al 04 personoj Sekve la komunumo 
Wien permesis la instruon en 13 b urĝlernejoj 
de Wien, kie oni inntruas Esp. en la sama 
nombro da instruhoroj kiel la francan kaj 
anglan lingvojn. La ministerio por. instru- 
aferoj enkondukis Esp. en du mez ernejojn 
de Wien* pro tio li dankas publike al ĝi. 
Moderna instrulibro estas eldonota, verkita 
laü porinfana-enlanda maniero kaj certe ak- 
celos la instruon en la lernejoj. Ni klopodu 
enkonduki Esp. en la plej diversajn leanej- 
8pecojn. Esp. estas por ĉiuj sufiĉa preparo por 
fremduj lingvoj Kiel tiloiogo s-ro W. diras, 
ke la lernado de Esp., la legado, kompreno 
kaj parolado postulas pli multan pripenson 
ol iu ajn nature kreskinta lingvo. En Esp. 
dependas ĉio de klara formado de la pensoj, 
preciza imago de ajoj kaj konceptoj. Sekve 
E. havas por la spirita matureco de junaj 
horuoj grandan valoron. La urba lernejkonsil- 
antaro por Wi^n unkaü venonttempe kalkulos 
kun Esp. en la lernejaferoj de la urbo.)
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Nia Esperanto-ekspozo.
Pro granda intereso de la publiko ni 

devis plidaŭrigi nian Esp.-ekspozon ĉe 
Herzmansky je unu semajno.

Dum la lasta terapo ĝin vizitis kar- 
dinalo princĉefepiskopo d-ro Piffl, kance- 
liero d-ro Seipel, landestro d-ro Buresch, 
ekskaneeliero kaj policprezidanto Schober, 
parlamentanoj prez. de la laborista ĉambro 
Domes, d-ro Deutsch kaj Tomschik, 
universitata rektoro kort.-kons. d-ro

Molisch. prof. de la Tekn. Altlernejo 
kort.-kons. d-ro Schumann, urba kons. 
kort.-kons. Rummelhardt, polica vicprez. 
d-ro Pamer, prez. de Katolika Popolligo 
monsignore Fried kaj aliaj eminentuloj.

Aukaŭ la partoprenantoj de la „Somera 
lernejo“ de A. L. L. E. vizitis la ekspozon 
kaj prez. Steiner mem gvidis ilin.

Multaj gravaj gazetoj raportis ankaŭ 
pri ĉi tiuj vizitoj kaj ankaŭ Ravag dis- 
aŭdigis ilin.

Espcranto-kurso en la burĝlernejo Wien, XIV., Sechshauserstraße 71

La frekventantoj kun siaj direktoro Kurtisch (maldekstre) kaj inbtruiBto Scheibenreiter. 
Estas unu el la kursoj, kiujn urba lernej-konsilantaro de Wien instalis 1926.27.

Xia jubilea kon^reso!
Antaŭ 40 jaroj aperis la unua lerno- 

libro de d-ro Esperanto.
Ĉi tiun memorindan daton la tutmonda 

esp.-istaro solenos en sia nunjara, la 
XlX-a, mondfesto en Danzig (28. julio—
4. aŭgusto).

Oni plantos jubilean kverkon en Dan
zig, ĉeestos la solenan inaŭguron de la 
„Esperanto-placo kaj strato“ en la ban- 
urbo Zoppot kaj post la kongreso pil- 
grimos al la tombo de nia majstro al 
Warszawa (senpaga pasportvizo).

Neniu, kiu havas la eblecon, preterlasu
ĉeesti.

Anoncu vin tuj, por ke la kongres- 
komitato povas prizorgi loĝejon aŭ tutan 
pensionon. Adreso: Esperanto-Kongreso,

Esperantista Akademio.
Elektoj en Ia Lingvan Komitaton. 

Nova membro: S-ro Cogen; reelektitaj: 
S-roj Lundgren, Krestanoff, Grau Casas 
(Josep), Török, Blök kaj f-ino Pulvers.
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Grava decido pri E. en Radio.
Laü la propono de la stacio Radio- 

Geneve al la kunveno de la Intern. Unio 
de Radiofonio en Lausanne oni tie unu- 
anime akceptis la 12. de majo jenan 
rezolucion:

„La Intern. Unio de Radiofonio reko- 
rnendas al la stacioj. fari provon pri 
regulaj dissendoj en Esp. unufoje po- 
semajne dum 10—15 minutoj, por anonci 
al malproksima aŭskultantaro la ĉefajn 
punktojn de sia semajna programo aü 
por konigi al ĝi okazintajojn artistan, 
intelektan aü ekonomian de sia naciavivo.

Gi samtempe rekomendas al ili, anonc- 
igi sian stacion unufoje ĉiutage en Esp. 
okaze de siaj vesper-programoj “

Speciala komisiono por alproksimigo 
intelekta kaj artista estas komisiita doni 
al la stacioj ĉiujn necesajn direktivojn 
por realigo de la decido. La deziresprimo 
validas p ĉiuj membroj-stacioj de laUnio.

Internacia Instituto de Esperanto.
ICK. decidis reorganizi Intern. Insti- 

tuton de Esp. kaj malfermi universitatajn 
somerkursojn (22. — 27. aüg. 1927 por 
neesperantistoj, 29. aüg. — 4. sept. por 
esp.-istoj) en la Universitato de Geneve.

D-ro Privat, docento ce (ieneva Uni
versitato, kun la helpo de pluraj divers- 
naciaj profesoroj prelegos pri gramatiko, 
sintakso, vortaro, derivado, elparolado, 
deveno, historio, literaturo kaj instruado. 
La kursoj preparas al Atesto pri studado 
kaj Instrua Diplomo de la Instituto.

Prezo por tuto aü parto sv. Fr. 25.— ; loĝ- 
ado Kaj manĝado en kornuna hotelpensiono 
po semajno Fr. 7b.— .

Ensksibiĝu frue ĉe Int. Instituto de Esp., 
12, Boulevard du Theätre, Geneve.

Intern. Jnnnltendaro sur kastelo 
Freusburg:, 8.—14. aüg., al kiu la 
junularo ĉiulanda kaj ĝiaj amikoj estas 
invitataj. El ĉiuj agadsferoj, malgraŭ ĉiu 
konscia kaj konservinda specialeco kaj 
malsameco de la taskoj, m kunvenu en 
komuna servo je justa kaj paca estonteco.

La intern, helplingvo estos Esperanto.
Demandoj kontraü aldono de reafranko 

al Hedwig Eichbauer, Hamm /Sieg, 
Germanujo.

Paco per lernejo.
Jus aperis belaspekta libro de 40 pagoj, 

en kiu la sekretario de la konferenco 
„Paco per lernejo" en Prag, s-ro prof. 
d-ro Josef Ogoun, publikigns la proto- 
kolon kun ĉiuj paroladoj en ĉeiia lingvo. 
Dankon!

Ni esperu. ke la libro estu baldau 
tradukota en Esperanton.

Mendebla ĉe Em Stivin a synov£, 
Praha, Vojteŝska 6, Ĉ. S. R.

VL Plenknnsido de A.L. L. E.
En Linz la 5. kaj 6. junio okazis la

VI. plenkunsido, kiu estis bone vizitata.
Laŭ reciproka interkonsento S. E. F. A. 

kaj A. L. L. E. unuiĝis en A. L. L. E.
Asocio de Eüropaj Esp.-istaj Hotelestroj

estas kreotu. lnteresu en via lando la hotel- 
estrojn, por ke ili sendu ideojn kaj proponojn 
al 8-ro Benoit, del. de UEA.. Grand Hotel 
d’Oostduinkerke, Belgujo.

Granda simileco.
Maria Ebner  von Eschenbach.

La bonkoreco renkontis iam estajon, 
kiu unuavide al ĝi similis erarige.

„Kiu vi estas,“ ĝi demandis, „kiu 
paŝas en mia eksterajo?“

La estajo sin klinis profunde kaj re- 
diris: „Pardonu, tio estas mi — la
gentileco.“ Trad. instr. Haager-Wien.

La kamparano kaj la oraĵisto.
Kamparano venis en urbon. Li rigard- 

is la diversajn elmetajojn en la elmon- 
traj fenestroj kaj jus staris antaü la 
multvaloraj komercajoj de orajisto, kiu, 
elirante el sia laborejo, demandis la 
vilaĝanon: „Nu, najbaro, kion vi deziras 
aĉeti ?“

La kamparano singarde ĉirkaŭrigardis, 
poste eniris la vendejon kaj mallaüte 
demandis: „Ĉu ni estas solaj?“ „Jes“, 
diris la orajisto. „Tiam diru al mi, kiom 
da mono vi donus al mi por peco da 
oro, granda kiel infankapo, eble iomote 
pli malgranda?“

La orajisto nun konjektis fari bonan 
negocon. Li frapis afable la ŝultrojn de 
la kamparano kaj invitis lin eniri sian 
loĝejon, kie oni povas pli senĝene pri- 
paroli la aferon.
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Li kondukis la vilaĝanon en la apu- 
dan ĉambron kaj por meti lin en bonan 
humoron, li alportigis bonan lunĉon kaj 
igis lin manĝi.

La vilaĝano ne lasis sin peti kaj manĝ- 
is ; li formanĝis ĉion, kion la edzino 
de la orajisto raetis sur la tablon antaŭ 
li. Eĉ tutan ftinkon, kiun la orajisto 
decidiĝis oferi al sia spekulacio, fin- 
mauĝis la nesatigeblulo, Fine la niastro 
demandis: „Nu, kio nun estas pri ia
oro?“ „Jes“, diris !a kamparano, „mi 
nur deziras scii, kioni da mono vi donus 
al mi por peco da oro, granda kiel in- 
fankapo ?*

„Ho, se la peco estas eĉ nur duone 
granda kiel infankapo, ĝi valoras nepre 
1000 talerojn“, respondis la orajisto 
„Nu, hone,“ deklaris la vilaĝano, „mi 
nur volis scii tion. Se mi foje trovos 
tiel grandan bulon da oro, mi alportos 
ĝin.“ Tion dirinte li malrapide foriras.

(Daŭrigota.) Trad. Alb. Mair-Wien.

Ernestine Berger
membro de Unua E.-Uuuigo-Wien kaj de 
aliaj samurbaj E.-asocioj, mortis neatend- 
ite la 28. de aprilo. Jen estingiĝis, kvazaŭ 
flameto per ekblovo de printempa zefiro, 
vivo de estajo modesta sed altvalora.

Samideanino, fidela al E. tute en la 
senco kaj laŭ la principoj de la Majstro, 
ŝi akiris dum sia longdaŭra restado en 
Wien multajn adeptpjn por nia afero per 
konvinka, kvankam raaltrudema propa- 
gatido kaj bonmetoda, sukcesplena in- 
struado.

La noblanima varmkora homino for- 
lasis nur tro frue ĉi tiun mondon, por 
eniri la regionon de 1’ eterna paco.

Hipozu dolĉe, kara amikino, ni ne 
forgesos vin ! F Zwach.

2ld ) lu n g !
$er gute Verlauf unjerer öflfrr. iagung unb 

AuSfMung berechtigt ju ben fchönften Hoffnungen 
für unjere ©eroegung!

2Bir roollen unjer ©latt, ohne ©retSerljobung 
im Umfange bon 16 ©eiten betauSbringen!

SBir fömten bie« nur tun, roenn jeber einzelne 
füt bte Leitung wirbt. 250—300 neue ©ejieber 
ftnb nötig.

S ir rooflen neue JRubrifen eröffnen: grauen-, 
3ugenb=, fatb ♦, Arbeiter ©eroegung, Sport uiro.

©eben S ie  un$ 3 b «  Sünfcbe befannt!
S i r  Ttnb gerne bereit biefelben ju  erfüllen, roenn 

trgenb möglich.
le ile n  ©ie uns gütigfi bie Abreffen aller 3 b nen 

befannten (Jfperantiften mit.
S i r  beantroorten alle 'Anfragen umgebenbft, 

roenn 9iücfporto beiliegr.
©enben ©ie fleine Artifel ein! Arbeiten ©ie 

m it! ©ergeffen ©ie nicht, ,} e itg c re d )l 3h* ©ejuge« 
redjt ju  erneuern! g ü r  je n e ,  bei benen ö a s  
’B c . ju g s r c d ) !  m it  b ie f e r  S lu n tm e r  abläuft, 
liegt @rlagfd)ein bei!

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

B isam b erg : be i W ie n  248.

En tri kunsidoj, la 17. 6., 24. 6. kaj
1. 7. la estraro pridiskutis la diversajn 
laborkampojn, akeeptis detalan labor- 
programon por aütuno kaj stariiris novan 
sekeion por arliivo (gvid. s-ro Yasta).

Ni dediĉis nian tutan atenton al la 
ankoraü ne solvita deficitafero de la XVI. 
Pri ĉi tiu punkto ellaboritaj precizaj 
proponoj estis tuj sendataj al ICK. por
decido en K. R. kunsido en Danzig.

La protokolo de la unua kunsido estis 
dissendata, tiuj de la aliaj post kelkaj tagoj 
sekvos.
Por AED.: Steiner, prez.. Bernfeld, ĝen sekr.

Großer Tagesausflug nach
Preßbnrg.

„Die Frau von heute“, Wien, VIII., 
Alserstr. 23 (Tel. 21.161) veranstaltet 
am 11. September mit Separatdampfern 
einen großen Ausflug nach Preßburg. 
Sie ladet durch die Presse die Bevölkerung 
Wiens zu zahlreicher Teilnahme ein und 
bittet besonders Vereine um baldige 
Anmeldung.

In Preßburg Empfang durch die Be
hörden, Führung durch die Stadt, Festlich
keiten, Rückfahrt mit Bahn oder Schiff.

Am 12. September Gegenbesuch der 
Preßburger. Aufenthalt in Wien 4 Tage.

Der Leiter unseres Werbedienstes 
Mag.-Rechn.-Rat R. M. Frey hat für die 
„Frau von heute“ die Durchführung der 
Reisen übernommen.

Wir laden alle Esperantisten Wiens 
und der Umgebung ein. an dieser Fahrt 
nach Preßburg teilzunehmen, da dies eine
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gute Propaganda für Esperanto wäre. 
Die Esperantisten Preßburgs sind an den 
Vorbereitungsarbeiten für die Reisen mit
tätig und werden zu gutem Gelingen 
beitragen.

Esperantovereine und Einzelpersonen 
mögen sich baldigst anmelden bei Herrn 
Frey, Wien, III., Bechardg. 14.
Für die AED: Steiner, prez.. Bernfeld, ĝen. sekr.

Oesterreichs Werbegesell
schaft für Esperanto.

(Aüstria varb-societo por Esperanto. AVSE.)
Der gut gelungene Kongreß und der 

Erfolg der Ausstellung wird die Es
perantistenschaft vor viele neue Aufgaben 
stellen, zu deren Durchführung vor allem 
Geld nötig ist.

Um dieses, hauptsächlich aus Nicht
esperantistenkreisen. zu beschaffen, hat 
der Gefertigte „AVSE“ gegründet, deren 
Satzungen bei der Behörde bereits ein
gereicht sind.

AYSE soll keiner der bestehenden 
Esperanto - Einrichtungen Einbuße tun.

Beiträge für Förderer S 50.—, f. unter
stützende Mitglieder S 10.— und f. außer
ordentliche S 1.— für das Jahr.

Alle Esperantisten werden gebeten, mit 
wenigstens 1 S. der Gesellschaft beizu
treten und für alle 3 Gruppen von Mit
gliedern, hauptsächlich bei Geschäfts
leuten, zu werben. Für Einzahlung Er
lagscheine von A. E. anfordern.

Bei Werbung von Geschäftsleuten 
darauf hinweisen, daß in eigener Rubrik 
von A. E. solche mit Beiträgen von 10 S. 
zweimal, solche mit 50 S. sechsmal im 
Laufe des Jahres eingeschaltet werden.

Samideanoj, die die Funktion eines 
Vertrauensmannes in ihrem Bezirke (Wer
bung, Inkasso usw.) übernehmen und 
damit für Esperanto mitarbeiten wollen, 
mögen dies mit Karte bekanntgeben. Es 
ist beabsichtigt in jedem größeren Orte 
wenigstens einen Vertrauensmann zu 
haben, der auch dann in den Beirat des 
Vereines Aufnahme findet.

Satzungen gehen denselben dann zu. 
Unterstützet mich.

Hugo Steiner
Präsident der AED., Herausgeber der A. E.
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Xic ttädntc Kummer crfcficint anfanfl* September.

E.-Kurso per Radio por komencantoj okaz- 
as de 1’ 3 julio gis fino de sept. ĉiusemajnon, 
marde kaj ĵaŭde de 19 30—20*>. Kursgvidanto 
s-ano Smital.

Graz: La fakultativa E.-kurso de prof. 
Hainscbegg en realgimnazio* Graz, Lichten- 
felsgasse, bone progresis. Gin inspektis landa 
lernejinepektoro kort - kons. d-ro Mörtl kaj la 
dir. de la koncerna lernejo d-ro Alb. Thal- 
hammer lli esprimis sian surprizon pro la 
ega sukeesu, kiu rajtigas nin Bupozi, ke ei 
tiu provkurso estiĝu en la venonta jaro jam 
ne plu tia. La atestoj de la lernantoj enhavis 
noton pri E.-scio.

Wien. Bohcmn Klub<> Esp.: Lumbild- 
pnrolado okazis de s-ro Ĉech pri „Vojaĝo de 
Tunis al Biskara*. E.-soc. „Danubio“ aranĝis 
en majo Lanner-Strauß-vesperon bonege vizi- 
titan. El la programo: Lurubildparolado de 
8-ro Vasta. muzikaj prezentadoj el la plej 
famaj kompomiĵoj deainbaö muzikherooj (salon- 
orke8tro Kutschka) kaj Carmaj dancoj de f-ino 
Stanislawski kaj s-ro May laü Lanner-Strauß- 
inelodioj. La 20. iunio lumbildparolado de f-ino 
Metzker pri Japanlando, enkondukaj vortoj de 
s-ano prof. d-ro Jokl. La 11. julio vizito de 
s-anino Matilde de Guerra el Tampiko fMeksi- 
kolando). E.-grupo de „Natnrfreunde* kun- 
venas ĉiun 1. kaj 3. naerkredon III.. Radetzky- 
atraße 23 Informu vin tie pri ĉiudimanĉaj 
ekskursoj.

Garden festo.
La juna, sed tre vigla grupo „Komercista 

Esp. .lunulara Unuiĝo* arangis la 2. julio 
grandan ĝardenfeaton, kiu unuigis grandan 
nombron da samideanoj, inter ili el la AED.- 
estraro la s-rojn Bernfeld, Oech, Feder. Frey, 
Klein kaj direkt. Smital kun edzino kaj patro 
kaj prokuriston Schade.

S-ro Frey salutis anstatau la malbelpita 
prez. Steiner en la nomo de AED.

La programo estis bonega kaj reatadigis la 
feBtgastojn ĝis noktmezo.

Gratulon al la fondinto kaj honorprez. dir. 
Stengel kaj al la komitatanoj gefrauloj Maller, 
März, Moritz, Hannakamp kaj Vrana.

Rimarkindaj Presajoj.

El la eld on ej oj : 
Taerblatt-Bibllothek-Wien:

Jus aperis:
Esperanta komerca Korespondo

de d-ro Emil  Pfeffer .  
Komercistaj modelleteroj pri la plej gravaj 

okazajoj de 1' negoca vivo kun akompananta 
germana teksto kaj fakaj klarigoj. 92 paĝoj. 
Prezo 80 groloj (RM. — *60).

Postulu senpagan prospekton.
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Ellersiek & Borel-Berlin s
Kupido, Esperanto-Stenografio laŭ la oficiala 

germana unueoa sistemo, verkita de Karp 
Walion, komuna eldono de II. Apitz kaj Eller
siek & Borei, Berlin 1927, 21/15 cm, 82 pg.,
Km. 1.—.

Depost mallonge en Aŭstrio kaj German- 
lando, kie estis instruataj diversaj sisterooj 
stenografiaj, omeoficiale enkondukis la unuecan 
sistemon, kiu similas al Gabelsberger-steno- 
grafio. Tiun unuecan sistemon W. aplikaB por 
K, aldonante kompreneble signojn por la 
fiapelitaj literoj. Sed bedaŭrinde li ankaŭ sen- 
bezone ŝanĝas multajn signojn de la oficiula 
Histemo kaj tiel malfaciligas la rapidan uzadon 
al tiuj, kiuj bone skribas en la nacia sistemo. 
En la untaiiparolo W. diras: . En tiu ĉi unua 
eldono mi pre/.entas nur ln skeleton de 
mia transkribo, por ke ĝi estu praktike pro- 
vata kaj akceptas eventunlejn korektojn kaj 
proponojn.“ Esperanto stenogrnfistoj faruihn!

Schamanek Tullnerbach.
Hirt \  Sohn-Leipzig:

Ivan S. Tnrgenev, Elektitaj noveloj. trad- 
Alexandra Mexin ; Int. Mond-Lit., vol. 3 a ; 1923; 
81 pĝ ; prezo: S 2 70.

rNe-ruso plej bone komencos la studadon 
de la rusa literaturo per Ci tiu poeto, Car . . . 
li kvazuü sur oportuna vojo enkondukas en la 
frerndecan regnon de la rusa animo.“ Tiu Ci 
trafa fruzo en la sage kaj klare skribita nntau- 
parolo ikun biografio) motivas la elekton de 1’ 
aiitoro, la unua ruso por ,1. M -L “ Leginto 
bone komprenos, ke la anglo Carleyle la unuan 
novelon. „Mumu“, noinis la plej kortusan el 
Ciuj rnkontoj ,  kiujn li iam legis.  Kiu 
mem vivis inter rusoj scias, ke ne maloftaj 
estas tie homoj, kia estas la Cefa figuro Gerasim : 
diligenta fortegulo kun simpla amsopira pur- 
animo, malsateguuta ebriulojn. Li komprenos 
facile, kiom suferis tiaj homoj sub la servuto. 
Tiu laborenm sengoja Gerasim devis lasi sian 
simplule adoratan amatinon al dnnkulo kaj 
eC hundidon fidelan, al kiu poste üa kor’ aliĝis, 
li devis mortigi — — pro kapricoj de sia 
posedantino. La dua bildo, majstra vort- 
pentrajo de rusa nokto en la stepo. Ce mem- 
spertinto kuüzas nostalgion. Kulturhistorie 
interesa estas mistere enplektita babilado de 
kvin knaboj Ce pastista fajro pri rusaj super- 
stiCoj — El la „poemetoj en prozo“ parolas 
kortusa simpleco kaj auimprofundeco sam* 
tempe: La delikata fingro de poeto forsovas 
iomete la kunenon de la naturo kaj igas rigardi 
viu lastajn problemojn de 1’ homa interno. — 
Ne preteriru tiun valoregan malmultekostan 
libroperlon, kies lerta E -stilo krome pliriĉigos 
certe la vian! W. Smital-Wien.
Kud. Messe-Berliii:

Brateseu-Voinesti: NiCjo Mensogulo kaj 
aliaj noveloj. Tradukis el la Humana T. Morariu. 
N-ro 10

Jen kelkaj ĉarmaj skizoj pentrantaj laü- 
nature Ciutagnjn farojn kaj agojn de rumanaj

vilaĝanoj. bagatelajojn el la vivo de homoj sed 
ankaü de birdoj kaj aliaj bestoj kaj bestetoj 
— bagatelajoj: ekstere. sed pentritaj plastike 
kun psikologia subtileco.

Dom ni sekvas la simplajn okazintajojn ni 
pli kaj pli mteresiĝas pri la internaj movoj, 
ernoj kaj peloj, kiuj ondiĝus en la animoj de 
la ugantoj. La verkisto ne faras analizajn 
paroladojn, psikologiajn rimarkojn, sed de- 
vigas nin rigardante la faktojn enpenetri 
spirite en la protundan animan vivon de m- 
fanoj kaj plenaĝaj homoj, devigas nin parto- 
preni en la doloro de koturnino kun Siaj 
idetoj, kompati la najtingalon mortintan pro 
malatento de tiu, kiu ĵus kortuŝite aŭd s ĝian 
ravigan kanton Li montras per trafa esprim- 
maniero kiel malguste kaj raaljuste la homoj, 
speciale la infunoj, estas prijuĝataj; li do 
vekas komprenon, indulgon kaj kompaton. kio 
estas la celo de bona dramo same kiel de 
bona novelo

Ĉar Bratescu estas en sia lando famkonata kaj 
altäatata verkisto (premiita de la Akademio), 
ni esperantistoj devas danki al la tradukinto, 
kiu per sia bona k*j l e r t a  t r a d u k o  tiun 
perlon el sia nacia literaturo presentis al la tuta 
mondo. La libreto ne estas Ciuparte tre facile 
legebla; sed tio ne estas pro malbona stilo 
sed pro la delikata enhavo kaj plejparte — 
tion sentas tuj la atente leganto ankaü la ne 
Humana kaj ĝojas pri tio — pro la severa 
inklino al la nacia kaj vilnĝana esprimuianiero.

Do prenu kaj enpensu, sed ne „traflugu“!
Lud. Siedl.

Sennacieca Asocio Tut m.-Paris.
Karl Marx, lia vivo kaj verko; esp.-igis

V. Elsudo. Nro. 5, 90pĝ , poŝformato, Rm.—.00.
Libreto, kiu anstataŭas libregon. En ĝi oni 

trovas la plej tarne konatajn revoluciulojn 
kaj spertulojn pri Marks-a idearo. Pri la titole 
citita temo okupiĝas: R. Lenin kaj F. Engels 
(vivo de K. Marks;, ambaü ankaü enpenetras 
profunde en Marks-au sociologioa; R. Luxen- 
burg (La Marks-a kapitalo); fine prof. S. Sem- 
kovski profundscience resumas la demandon 
„Kio estas Marksismo?'4 Li komparas Dnrvin- 
ismon kaj Marksismon kaj montras, kiel logike 
Marks kompletigis la teorion de Darvin.

Iomete kritikindaj nur estas kelkaj str^ngaj 
esprimoj — efez.: subhaki farton —, kiujn oni 
nepre evitu. M. Lehner-Graz.
Aliaj :

Esperanto-Mondo, int. monata revuo por 
Literaturo. Tekniko kaj Sciencoj Admin.:
L. Dederichs, Hannover, Sallstr. 124 (German- 
lando).

Literatura Mondo mortis, naskiĝis Esp - 
Mondo La redakcio intenca6 per ĝi restangi 
la iaman gazeton »La Revuo“. Bedaurinde nek 
la aspekto nek la enhavo de n-ro 1 atingas la 
nivelon de tiu eminenta revuo, en kiu ankaü 
nia kara majstro kunlabori*. Sed tiojapovas 
iom post iom phboniĝi. se Ci tiu nova gazeto 
sukcesos akiri sufiĉan nombron da interesuloj,
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kiuj elspezos la certe ne altan abonprezon da 
1 I>ol. pojare. Ni deziras al la nova revuo 
bonan sukceson! D-ro Sds.

Korespondado:
S-ro Sigeo Honda, Temma-poŝtoficejo, Osaka, 

Uapanujo): PI. P. aŭ L.
S-ro E Herrera Valenzuela, Str. Av. Erra- 

zuriz 1070, San Fernando (Cilo, Sudameriko): 
kor. IP.

S-ro Siswosoedirdjo, Tjepogo, Bojalali (Java, 
Nederlanda Indio): PI.

S-ro Vincente de la Vallina, studento, Str. 
Santa Domingoll, Oviedo (Hispanujo): PM, PI.

S-ro N. Zilver, Box H. S. P. 1055, Damrak 95, 
Amsterdam (Nederlando): PM.

Kie tmi renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Geschäftsstelle 
(oficejo) Radetzkystr. 6 /III, Vereinsheim 
(kunvenejo) „Pastete“, Sporgasse 28, Do (Ĵ) 
20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz, Hotel Sonne, I)o iĵ) 20—22 h. 
Esperanto-Klub. Gasthof , Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte, Mi (me) 20-22 h.

Wien.
Aŭstria Katolika Ligo Esperantista, I., Freyung 6 

(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17 — 19 h.
I. Wiener Esp.-Verein, I., Schellinggasse 7, 

Schellingbof, Fr. (v) 19*30 h.
Aŭstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 

gasse 3, Hochparterre; Do (ĵ), 19 — 21 h.
Esp.-Verein der städt. Angestellten Wiens, 

IV., Schäffergasse 8, Di (m) 17-19 h.
„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen- 

cafö), Do (Ĵ) 19—22 h.
Esp. laboristaro kristana de Aŭstrio, VI., 

Gumpendorferstraße 39, Do (j); XII., Tivoli
gasse 88. Mo (1); XV., Beingasse 22, Mi 
(me); XVI., Rückertgasse 9, F(v)jela 19a.

Viena Akademia Unuiĝo Esp., VII., Neubau
gasse 25. Caf6 Elsahof, Mo (1) 19—22 h.

Esp.-societo, „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Caf6 Elsahof, Mo (1) 19—23 h.

Esperanto Bücherstelle d Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft, VII., Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj): Täglich 18—19*30 h.

Esp.-Bildungsverein „Supren“, VII, Kaiser
straße 121, Caf6, Fr (v) 18—21 h.

Bohema Klubo Esperantista, XV., Turnerg. 9, 
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h.

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger- 
caf6, XVIII., Staudg. 1. Di (m) 16-19 h.

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Caf6 Hildebrand, Do (Ĵ) 19*30 h.

Reko endindaj tirmoj.
Graz.

Caf6 =  kafejo:
„Post“, I. Häring, Neutorgasse.

Korneuburg.
Bäckerei =  bakejo:

Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.
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Jfiodemarenhaus
j *4. JCerzmansky
l Wien VII.
I TlIariaQilferstraße 2 6  Stiftgasse 1  — 7

S / /

E Größte Thiswafjf:
\ Seidenstoffe, Samte, Wollstoffe
z WascfjStoffe, Zeppicffe, Vorgänge
| II
E Stets neue Tlloöeffe:
I Kleider, THäntel für D a m e n  und 
z Kinder, Wirkwaren, W a  seife
|  / /

E Sämtliche Ttufpui)- Artikel
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Tre produktpova
Fortepian-konstrukciejo

Anton Pappenberger
f o n d .  1 9 1 2  Korneuburg « e i .  n - o  48 

fabriko kaj monfrejo:
H o v e n g a s s e  4

Specialfabrikajoj lau propraj modeloj 
por fortepianoj kaj pianoj.

Plej moderna konstrukciado kun fand- 
fera resonilportilo, krucitaj kordoj, 
kupraj baskordoj, moderigilo, agrafoj. 

Afenfu revendistojl
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Sie zahlen dann für 1934 fortlaufend mo
natlich 100 gr bezw 155 gr und bezahlen 
damit schon im Vorhinein für 1935 ihren 
UEA-Beitrag und erhalten damit die Prämie, 
ohne je mehr nachzahlen zu müssen als 
1U0 bzw. 155 gr monatlich.

Jene samideanoj, die den Beitrag für die 
Zeitung schon für einige Monate für 1934 
mit ihrem Abonnement bezahlt haben, be
kommen den betreffenden Betrag am Schlüsse 
1934 rückvergütet, bzw. zahlen dann die 
letzten Monate im Jahre 1934 weniger, 
event. nichts.

Die Gruppen werden gebeten, die Beiträge 
monatlich einzuheben und mit Erlagschein 
an die AEA zu bezahlen. Mitglieder, die 
nicht am Sitze einer Gruppe wohnen, zahlen 
in Briefmarken (event. für 3 Monate) an ihre 
Gruppe ein.

Sollte jemand durchaus nicht der Organi
sation beitreten wollen, so möge er weiter 
treuer Abonnent der Zeitung bleiben und 
wenigstens so zum Bestehen der Zeitung 
beitragen.

Eigentlich wäre eine Aenderung der Mit
gliedsbeiträge ein Punkt der Generalver
sammlung! Aber wir können nicht bis Mai 
warten, weil zu wichtige Dinge für Esperanto 
auf dem Spiele stehen

Ich bin überzeugt, dass der Grossteil der 
österreichischen Esperantisten mit mir voll 
übereinstimmt und mir auch durch seine 
schriftliche Zustimmung, dass er (ob er nun 
Mitglied einer Gruppe jetzt schon ist oder 
nicht!) ab Jänner 1934 „internationales“ Mit
glied sein will, die Möglichkeit gibt, weiter 
zu arbeiten!

Ich leite daher eine Volksabstimmung ein 
und bitte jeden, der mit meiner Leitung zufrie
den ist und wünscht, dass ich meine Arbeiten 
fortsetze mich bis 10. Dezember mit bei
liegender Karte zu verständigen unter An
gabe in welcher Kategorie er eingereiht zu 
werden wünscht! (40, 70, 1.—, 1.55) und bei 
welchem Vereine er ist oder sein will- Die 
„internationale* Mitgliedskarte berechtigt 
zum Besuche aller österr. E-Vereine.

Ich warte samideanoj auf Ihr Signal, ob 
ich Weiterarbeiten soll. Steiner.

Eine grössere Zahl bekannter Esperantis
ten hat bereits schriftlich zugestimmt!

Die Leitung des Oesterr. Esperanto-Bundes 
schliesst sich obigem Aufrufe an.

Propagandvespero de Viena E.-Unio.
La 20. oktobro en IV. Magistrats domo 

(festsalonego) prez. dir. Kaftan salutis la 
samideanaron kaj gratulis nome de la Vienaj 
E.-Unio al reg. kons. Steiner pro la distingo 
per la „Ora Honorsigno“ de ICK.

Programo: R. Cech „Nia grup-laboro“, 
dir. Fr. Menacher „La taskoj de E-instru- 
ado“, O. Zimmermann „La taskoj de E.- 
varb-laboro“,prez.Steiner„Sukcesojde AEA“, 
d-ro Mildwurf „Pri Danujo“ , d-ro E. Pfeffer 
„Novaj vojoj de praktika propagando“.

p e r a n t 1 s t o N-ro 11

Braunau am Inn: E-kurseto por soldatoj, 
gvid. Haselbauer, kiu multe klopodas ankaü 
pri gazetservo.

Krems: Depost 5. X la grupo kunvenas 
denove ĉiun jaŭdon vespere en Real-lernejo. 
La 19. X. komencigis nova E.-kurso; gvid. 
f-ino Prokopp.

Fideleco-W ien — 25-jara.
La 24. okt. festis „Fideleco' en Wien sian 

25-jaran jubileon. Vicprez. de AEA kalk, 
kons. Frey salutis nome de AEA kaj la mal- 
helpita prez. reg. kons. Steiner, prof. Simon 
kiel kunfondinta membro kaj prez Cech 
nome de Danubio. „Fidelico“-prez. kort, 
kons. d-ro Kleĉka faris rerigardon je la 
agado de la pasintaj 25 jaroj kaj kortuŝe 
memoris la antaŭ 1 jaro mortintan fondinton 
kaj prezldanton (ĝis lia morto!) Adolf Macho. 
S-ino Sieel humore prelegis siajn memora- 
jojn, speciale pri la autaümilita vivo en 
„Danubio“. Ad multos aanos!

„Esperanto-Klubo en Wien* aranĝis la 
9-an deNovembro tre bone vizititan lumbild- 
paroladon de registara kons. Hugo Steiner  
pri „Danujo kaj Svedlando kaj Princlando 
Liechtenstein“. La parolanto substrekis la 
praktiknn valoron de Esperanto en la var- 
bado por ĉies patrolando kaj menciis la 
diversajn varb-vojaĝojn por „Aüstrio„, de la 
oficialaj ŝtataj kaj aliaj instancoj ege sub- 
tenitajn, dum la lastaj jaroj Li akeentis en ĉeesto 
de la multaj oficialaj reprezentantoj (ĉi mal- 
supre cititaj) la novajn sukcesplenajn labor- 
ojn de AEA (Aüstria Esperanto-Asocio), i. a. 
la „Esperanlo-setvon por la eksterlando per 
Radio“ ĉiumerkrede, kiu agado de semajno 
al semajno pli kaj pli estas ŝatata de niaj 
oficialaj instaucoj (vidu en , Heraleo“, antaüa

Jk

numero!). Ceestis por financ-ministro d-ro 
Buresch: D-ro Weisser, por instru-ministro 
d-ro Schuschnigg: Reg. kons. Schubert, por 
komerc-ministro Fritz Stockinger kaj por 
ŝtatsekretario Neustädter-Stürmer: Min.
dir. Fuchs, por landestro Reithef: Reg. kons. 
d-ro Hofmockl; plue reĝa Dana konsulo
V. V Broch (ankaü en la nomo de ĝeneral- 
konsulo Meinl), nome de la registaro de 1’ 
princlando Liechtenstein: Dir. Hartmann, 
Magnificenco prelato d-ro Tomek, la rektoro 
de la universitato Wien; kortega kons. d-ro 
Schumann (Teknika altlernejo), reg. kons 
v. Josch (Akademio de belaj artoj), supera 
konsil. Langer (por la prez. de la federaciaj 
fervojoj generalo Vougoin); dir. d-ro Wil
helm (por la prez. de „Aüstria Trafik- 
oficejo“ d-ro Strafella kaj por gen. dir. 
d-ro Steyrer); d-ro Ulrich por deputito kort, 
kons. Klieber; plue episkopo Tüchler 
generalo barono Odelga, sekeia ĉefo d-ro 
Uebelhör, landiernej - inspektoro kortega 
kons. d-ro Wolimann ktp. La federacia kan- 
celiero d-ro Dollfuss, Vickanceliero There-

tsienritter Fey, iama-ministro Heini, prez. de 
„Ravag“ (Radio), petis pardonon pro foresto.
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Wir bitteil Ihren Bezugsrück^tand für die
Zeit bis . 3 $ .  per S . .//rJ^gjbinnen 
acht Tagen etnzusenden. Wir müssen den 
Drucker bezahlen. Nach den 3. Dezember 
gehen automatisch Postaufträge an die im 
Rucksbind Befindlichen Wir bitten, es uns 
naht nachzutragen, wenn Ihnen dadurch 
Kosten erwachsen!

Anekdoto. En ekspozicion de modernaj 
pentristoj unutage venis Schwind. Li haltis 
antaŭ la bildo „Diluvo“. „Grandioze, bon
ege'“ Jen alkuris la verkisto de la bildo. 
„Koregan dankon, majstro! Kiel mi ĝojas 
pri via juĝoP „Sciu,“ diris Schwind, „mi 
ĝojas pro tio. ĉar la tuta nekapabla homaro 
tie supre devas dronaĉi“,

La breĉo. „Tiu ĉi viro postlasis dolorigan
A

brtcon en mia vivo“. — „Cu vi estis intim- 
uloj?“ — „Tute ne, li nur ĉe piedpilkludo 
elpuŝis miajn du antaüajn dentojn.“

Malflamigita. Mary Pickford reveturis 
kun sia edzo Douglas Fairi anks al Ameriko 
el Eŭropo. Kunvojaĝanta rcega Yankee ŝin 
rigardis persiste per ardaj riga*doj. Alprok- 
simiĝante New-York la milionulo eluzis 
tnomenton, dum kiu ŝi troviĝis sola, montris

A

al la giganta urbego kaj diris: „Ci tie mi
naskiĝis, sinjorina moŝto!“ Mary Pickford 
lin rigardis knj respondis „Kiel domaĝe!“.

| R im arkindaj p resa jo j  |
Eid. R ap ida  Venko, Uppsala

Esperanto-Lehrgang lür Selbst- und 
Qruppenstudium von Th. K i e s e r i t z k y  
und Fritz L i nde n .  I-a parto, 144 pĝ, 
Prezo ne montrita.

La verko estas klare skribita kaj bona 
enkondukilo por komencantoj, konsistanfa 
el 25 ne tro longaj lecionoj. Post la 5. kaj
10. lecionoj kaj je la fiuo de la tuta verko 
la aŭtoro ripetas la ĝis nun lernitajn regul-

A

ojn. Ciu sekvanta leciono enhavas ankaü 
„slosi'on“ por malfermi la „trezorejon“ de 
la antaüaj taskoj. Diferenco inter la du 
„movadoj“ — ĝenerala kaj laborista“ — 
por la aŭtoro ne ekzistas, li d ,*dicas sian 
verkon al la tuta esperantistaro. Kelkaj rc- 
gulojn estas sufiĉe malfrue instruataj, ekz. 
la uzo de la akuzativa-n (§ 34) kaj de la 
impe ativo (§ 52). Rilate la unuopajn para- 
grafoj mi rimarkigu la jenon § 22 por la 
derivado de adverl oj ne ekskluzive servas 
la finajo -e; § 42 E-prepozicio tarnen po is 
inf ui la Sekvantan vorton ( kor p  en ia 
mondon); Dua ripetado XX tem s nur pri 
la rekta objekto; § 90 pii bone: „La ag- 
lidnj levis la kapojn“; § 133 ciutare pli 
pal ĝis (ne indikita preseraro); § 145 laboro 
ne komencas, sed komenciĝas (la sola 
gravega eraro de la lernolibro); anst. 
„premfero“ mi p efe us la esp imon „glad- 
ilo“; § 165 „mi petas“ kiel respondo al 
sinsenkulpiganto estas geimanismo (pli 
bone „vi ne ofendis min“ aü similajo). En

la aldono „konversacioj“ en la paragrafo 
rilatanta al leciono 12: ĉu estas eble ktp. 
Rilate la lastan paragrafon oni estas sci- 
vola kie aperis la cititaj „Gajaj horoj por 
esperantististoj*. Fine mi volas precipe laüdi 
la koncizecon de § 114 lasta alineo (tabel- 
vortoj), sed akcenti, ke gramatiko ŝajnas al 
mi pli grava ol opinias lau enkond ka 
aserto la aütoro. Krome oni ne diru pli ol 
estas pruvebla (ktomoble R. estas p i facila 
ol nacia lingvo, neniu decidos; sufiĉas, ke 
ĝi estas multe pli facila).

Dro Biehler.

British E.-Association, London.
„The Tenth Book of Homer,s Odyssey“, 

translated into Espera* to Hexameters by 
Giles Dixey.

Estis belega entrepreno traduki la du 
famajn episodojn de la Odiseo, rakontitajn 
en la deka epopeo. la aventurojn, kiujn la 
herooj travivis depost sia alveno ĉe Ajolo 
ĝis la adiaŭo ĉe KiTkeo, forsendar.te ilin 
Had(es)-on Mi jam komence diru, ke la 
tasko entute bonege sukcesis — lingve kaj 
laüriime Gravaj eraroj en la tuta traduko, 
amp eksanta 574 versojn, nur malmultaj 
okazis. Mi rotis jenajn: v. 36 ne „el“ sed 
.de* Ajolo Odisjo ricevis sian donacon; v. 
11 homo nur estas aü „kulp-inda“ aü „kulp- 
iginda1; v. 144 la Tagiĝo (Eoso) ne „per- 
fektigas“ sed „finas“ tagon; 149 „fajrfumo 
leviĝi ŝajnas“, sed ne „esperas“; 297 oni 
povas „edzinigi“, sed ne „edziĝi“ diinon; 
440 „por li per tio fortranĉi la kapon“ 
(anst „por al li tiel fortranĉi . . . “). Inter- 
esaj estas jenaj tradukoj: 14 regali(greke: 
philein =  ami. ame trakti); 47 for ciu en- 
havo kuregis (greke: ĉiuj ventoj forkuris); 
73 mi konfesas devigon (moi themis esti =  
ekzistas por mi leĝo); 94 trankvilaĵo vitreca 
(leuke =  blanka; travidebla vitro ne ekzistis 
en la antikvaj tempoj); 319 ŝi vokis kaj 
klare direktis (epos T’ephat’ ek t’onorrazen 
=  diris kaj t lpa’olis la vorton); 359 grade 
varmiĝis la akvo (boneca traduko de la 
greka imperfekto: ekaieto); 838 la rikolto 
de I’ drogo (greke: kiujn estigis la drogo); 
539 kiom restadas (meira keleuthu =  la 
mezurojn vojaĝajn) Kelkfoje vorto estas a'- 
donata al la origina'a teksto; 5 la „lacaj“ 
kunuloj; 54S la dolĉan f'oreton“ de dormo 
(mi nur konstatu, sed neniel mallaüdu tion!). 
Pli da rajto havus mallaüdeto pro piiigo de 
la t. n spondeaj versoj (12, 354; la sola 
originala estas forigata). La stranga vortordo 
en la v 184 oni stus eble povinta jen- 
maniere „ripari“: Sidis ni dolĉan vinon kaj 
kvanton imensan viandan — konsumante.

D-ro fil. Biehler.

Sennacleca Asocio Tutmonda, Paris.
„Komentoj al la komunista manifestacio“, 

trad. el la angla kaj kompilis T. Veder. 
Formato 11X17 cm, 56 paĝoj; prezo fr. 
fr. 3.60.


